Top RoofTop z.s. vyhlašuje 1. ročník talentové hudební soutěže pro kapely i sólové umělce
pocházející z Karlovarského kraje.
Vítěz Ceny poroty získá:
- OSA workshop - hrazený workshop se zahraničním producentem (účastnili se např.
Lake Malawi, Thom Artway, teepee a další)
- kytary.cz - slevový voucher na nákup na kytary.cz v hodnotě 5.000,-Kč
- nahrávací studio Gerys - voucher na nahrávání v profesionálním studiu v rámci 10
hodin zdarma (při překročení frekcence 10 hodin doplácí soutěžící rozdíl dle ceníku
studia) - Frekvence obsahuje recording, mix, mastering. Voucher je platný do konce
roku 2021
- vystoupení na Festivalu na ulici 2021 v Plzni
- vystoupení na festivalu Žižkovská noc 2021 v Praze
- mediální výstupy kampaně a našich mediálních partnerů (Frontman.cz, Full Moon
magazine, Na první tejk, mvtv.cz)
- dvouhodinový koučing od bookera, hudebního publicisty, dramaturga Top RoofTop
festu a produkčního soutěže Ricarda Delfina
Vítěz Ceny diváků získá:
- vystoupení na koncertní sérii Kulturní Ozdravná Kúra 2021 v Mariánských Lázních
- vystoupení na festivalu Žižkovská noc 2021 v Praze
- mediální výstupy kampaně a našich mediálních partnerů (Frontman.cz, Full Moon
magazine, Na první tejk, mvtv.cz)
- dvouhodinový koučing od bookera, hudebního publicisty, dramaturga Top RoofTop
festu a produkčního soutěže Ricarda Delfina

-

BONUS
finalová pětice získá v rámci finálového kola live promo video svého soutěžního
vystoupení pro vlastní promo účely (viz. Průběh soutěže)
nahrávací studio Gerys poskytuje do soutěže bonus 20% slevy na své služby pro
všechny zúčastněné soutěžící Top RoofTop Talenty 2021

PRAVIDLA:
1. Soutěž je otevřena kapelám a sólovým umělcům všech žánrů.
2. Více než polovina členů kapely (nebo samotný sólový umělec) musí pocházet z
Karlovarského kraje.
3. Do soutěže se mohou přihlásit pouze kapely a sóloví umělci, kteří nemají hudební
produkci jako hlavní zdroj příjmů.
4. Soutěžit mohou pouze kapely a sóloví umělci, kteří disponují v repertoáru vlastní
autorskou tvorbou.
5. Soutěžící se musí doprovázet svou hudbou (nejedná se o karaoke show)
6. Pro přihlášení je nutné dodat nahrávku (v jakékoliv rozpoznatelné kvalitě) pro
poslech pořadatele (vložením odkazu na online streaming nebo složku, kde je
nahrávka ke stažení).
7. Pro přihlášení je nutné, aby kapely a sóloví umělci dodali prezentační fotografii
projektu (promo fotku)

8. Tvorba ani veřejná komunikace soutěžícího nesmí propagovat nenávist vůči osobám
pro jejich skutečnou či domnělou příslušnost k rasové či etnické skupině, nebo pro
jejich skutečné či domnělé vyznání, původ či sexualitu.
9. Přihlášením soutěžní kapely či sólového umělce se rozumí vyplnění formuláře
Průběh soutěže:
- Zájemci o účast v soutěži vyplní formulář do půlnoci 31. března 2021.
- Po uzávěrce přihlášek bude na Facebookové stránce pořadatele vytvořeno
fotoalbum všech soutěžících včetně odkazu na jejich hudbu a profily
sociálních sítí.
- Tím začíná online hlasování semifinále soutěže. Cílem semifinálového kola je
test komunikace soutěžícího se svou fanouškovskou základnou.
- 5 soutěžících s nejvyšším počtem “lajků” u své fotografie v původním
soutěžním příspěvku postupuje do finálového kola.
- Dne 8.4.2021 v 19:00 proběhne workshop s dramaturgem Ricardem
Delfinem na téma management, PR a booking uměleckého projektu formou
online konferenčního hovoru.
- Dne 16.4.2021 proběhne příprava finálového kola formou natáčecího dne v
prostorách Alfa Music Clubu Sokolov. Finalisté vystoupí na ozvučeném
pódiu a zahrají (byť pro prázdný sál) koncertní set cca 12-15 minut, ze
kterého profesionální štáb mvtv.cz pořídí videozáznam. Každý finalista má
nárok na dva natáčecí pokusy.
- Videozáznam poslouží jako soutěžní podklad pro vyhodnocení odbornou
porotou, která určí vítěze Ceny poroty.
- Zároveň jej pořadatel uveřejní na Facebookové stránce, kde opět budou moci
hlasovat fanoušci. Video s největším počtem “lajků” vyhrává Ceny diváků.
- Soutěžní živý záznam bude poskytnut všem 5 finalistům pro účely vlastní
prezentace.
Facebook @TopRoofTopfest
Instagram @TopRoofTopfest

